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Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 150 – 20 000 Hz
• Impedancja: 8 omów

Możliwości połączeń
• Złącze: Złącze Nokia 2,5 mm. Dołączony adapter 

do źródeł audio 3,5 mm.

Udogodnienia
• Czas działania: do 25 godzin

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy
• Uchwyt telefonu: Podstawka dokująca do telefonu 

Nokia 5200 / 5300 XpressMusic; w zestawie 
uniwersalna podstawka do ładowania 
przeznaczona dla innych modeli telefonów Nokia 
oraz odtwarzaczy MP3.

Moc
• Rodzaj baterii: AAA, LR03
• Typ zasilacza: 6 V 500 mA

• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 4

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Waga brutto: 0,889 kg
• Waga netto: 0,654 kg
• Ciężar opakowania: 0,235 kg

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24,2 x 22,6 x 20,3 cm
• Waga brutto: 1,956 kg
• Waga netto: 1,308 kg
• Ciężar opakowania: 0,648 kg

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Waga brutto: 5,996 kg
• Waga netto: 3,924 kg
• Ciężar opakowania: 2,072 kg
•
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